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    Nieuwsbrief D.I.O.R. nr. 3        Jaargang  10             Oktober 2014 
 

Beste leden, 
 
In deze nieuwsbrief treft u aan: 
 
Welkom nieuwe leden       Blz. 1 
Oproep: Wie heeft er foto’s gemaakt tijdens de boottocht?   Blz. 1 
Stukje van de Voorzitter       Blz. 2 
Artikel in digitale krant:  “Dichterbij.nl”                                                        Blz. 3 en 4 
Artikel in digitale krant:  “BarneveldseKrant.nl”                                 Blz. 5 
Verhaal van de badlakens       Blz. 6 en 7 
Betaling contributie        Blz. 7 
Meandernieuws – door Nel Baas, Manager dialyse afdeling  Blz. 8 
App verbetert leefstijl nierpatiënten-door Merel Dercksen    Blz. 9 
Goed om te weten – door Maatschappelijk Werk    Blz. 9 
In Memoriam – Piet den Uil       Blz. 10 
Schenkingen, Donaties en giften      Blz. 11 
Getransplanteerden nieuws en overleden patiënten   Blz. 11 
Op bezoek bij mevrouw M.J. v.d. Streek     Blz. 12 en 13 
Voor uw informatie: nieuwe website on-line voor nierpatiënten  Blz. 13 
Oproep: heeft u ervaring met dialyse tijdens vakantie   Blz. 13 
Oproep: heeft u nog tips die u wilt delen     Blz. 14 
Nierpatiënten gaan thuis aan de dialyse – uit het A.D.   Blz. 14 
Bucket Line – Ingrid Moraal, maatschappelijk werk    Blz. 15 
Colofon         Blz. 16  
   
Nieuwe leden 
 
Wij zijn zeer verheugd met de komst van weer een heleboel nieuwe leden en willen u allen 
van harte welkom heten. Wij wensen u allen een fijne tijd toe als lid van D.I.O.R. 
      
Mw. G.A.E. Cork-Kloosterhof, Dhr. C.C.B. Dibbits, Dhr. K. van der Haven en Mw. G.J. van 
der Haven-van de Kraats, Mw. M.C.M. van Houten, Mw. A. Janssen, Mw. C.S.A. de Jonge, 
Dhr. C. de Kruif, Mw. E. Maasen, Mw. J. Meijer, Mw. L. Moese, Mw. C.C.W. Nicolaas, Dhr. 
V.T. Nguyen, Mw. A.H. Noordenburg en dhr. H.J. Noordenburg, Dhr. R. van Rij en Mw. 
T.M.K. van Rij-Slokker, Mw. J. Struijk, Mw. H.P. Veen, Dhr. J. de Vogel, Mw. J. Westhuis, 
Mw. K. van Zoeren en Mw. J. van Zoeren en Dhr. P.H. van Zoeren. 
Hopelijk is er niemand vergeten, want er waren deze keer wel heel veel nieuwe leden 
bijgekomen, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. 
 

      
 
 
Wie heeft tijdens de boottocht foto’s gemaakt en wil die met ons delen? 
Graag sturen naar theknijfffamily@hotmail.com of even een telefoontje  
naar Cora Knijff-Spijkers 0348-418678. We zijn nog even aan het nadenken,  
wat we precies gaan doen. Alvast hartelijk dank. 

mailto:theknijfffamily@hotmail.com
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Viering 10-jarig bestaan Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 

15 September was het zover, de viering van ons 10-jarig jubileum. 
 
Het bestuur heeft alles uit de kast gehaald om  hier een extra tintje aan te geven. 
De organisatie, van deze geweldig gelukte dag, lag in handen van onze feestcommissie, bestaande uit 
Cora Knijff, Lia Neef en Henk van Maaren. Tijd nog moeite is er gespaard en dat kwam volledig tot 
uiting op deze dag. 
Helaas voor diegene die niet mee kon of wilde, zij hebben echt iets grandioos gemist. 
 
Om 13:00 uur met twee bussen uit Amersfoort vertrokken naar Harderwijk.  Door het ziekenhuis was 
er geregeld dat wij, op de parkeerplaats van het oude Elisabeth Ziekenhuis , onze auto’s op het 
bewaakte terrein konden parkeren. Voor de patiënten uit Harderwijk was er ook vervoer geregeld. 
Om twee uur zat bijna iedereen aan een heerlijk bakje koffie met gebak en een envelop met daarin 
of de verrassing om getekend te worden door een ingehuurde snel tekenares, of een gratis lot voor 
de trekking van onze loterij later in de middag. Uiteraard moest ik als voorzitter iedereen welkom 
heten en heb ervoor gekozen dit zo kort mogelijk te houden.  
Er was een accordeonist, dhr. Henk van Nes, die onze gasten muzikaal onthaalde en tussen alle 
gebeurtenissen door voor muzikaal entertainment zorgde. En ook de sneltekenares, Christel Schols, 
die leuke karikatuur tekeningen maakte, van ruim 60 gelukkige winnaars.  
Zij werd geheel gesponsord door AVIA Nederland.  
 
Ook was er  een loterij met toch zo’n 60 prijzen, groot en klein, van een eenvoudig klein prijsje tot 
reiskoffers, sieraden, lekker luchtje en VVV-bonnen tot . € 50,= aan toe. 
Ook hier werden een aantal prijzen, de VVV-bonnen voor totaal € 400,= gesponsord door Mevrouw 
Spijkers- van Wijk, die haar verjaardagsgeld, zij is eerder dit jaar 85 jaar geworden, heeft gedoneerd 
aan D.I.O.R.  
Beide sponsoren hierbij dan ook nog hartelijk dank voor uw vrijwillige bijdrage. 
 
De loterij duurde misschien wat lang, maar werd ook zeer gewaardeerd, de prijzen bejubeld. 
Door de rederij werd gezorgd voor heerlijke versnaperingen, drankjes en ook was er een rijkelijk 
gevuld  warm en koud lopend buffet met een geweldig ijs/bavaroisebuffet als toetje. 
Als afsluiting kreeg elke deelnemer een herinnering mee, dit in de vorm van een badhanddoek 
voorzien van ons nieuwe logo, die wij hebben laten maken door een instelling voor mensen met een 
verstandelijke en/of geestelijke beperking ,  genaamd Ipse de Bruggen bij De Sjop in Bodegraven. 
De bedankjes en waardering waren niet van de lucht en een ieder ging met een lach op zijn/haar 
gezicht huiswaarts. 
Laat mij als voorzitter nog iedereen, namens alle deelnemers, hartelijk dank  zeggen. 
Jullie hebben ons weer op een zeer positieve wijze neergezet en de mensen en onvergetelijke dag 
bezorgd. 
 
Van uw Voorzitter. 
Henry van Wegen. 
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Dit artikel werd gepubliceerd op de digitale site Dichtbij.nl 

 

http://www.dichtbij.nl/eemland/regionaal-nieuws/artikel/3707480/tien-

jaar-dior-gevierd-met-boottocht.aspx 

 

Tien jaar D.I.O.R. gevierd met boottocht 
REGIO  |  23 september 2014   |   reageer   |   Door Egbert Egberts, Dichtbij meeschrijver  

   
Warm buffet tijdens bootvaart nierpatiënten-   De Sneltekenares in actie      

vereniging D.I.O.R.          

    

(Foto’s: Egbert Egberts) 

                    

AMERSFOORT - Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. uit Amersfoort heeft afgelopen week 

het tienjarig jubileum gevierd. Leden, familieleden en vrienden van de lotgenoten van 

'Dialyse Is Onze Redding' maakten een boottocht vanuit Harderwijk. 

Verzameld werd in Amersfoort waar door bussen van vervoerder Besseling werd gezorgd 

voor veilig vervoer. Gevaren werd richting Elburg op een grote boot met een capaciteit van 

maximaal 200 personen van Rederij Randmeer. De boot was voor de nierpatiënten van alle 

gemakken voorzien, zoals een lift om op het bovendek te komen en een groot invalidentoilet 

waar zelfs voor een stretcher ruimte was. Ook konden rolstoel- en rollatorgebruikers 

eenvoudig aan boord komen. 

 

Leden van D.I.O.R. Amersfoort komen voornamelijk uit plaatsen als Amersfoort, Leusden, 

Hoogland, Nijkerk, Hoevelaken, Zeist, Zeewolde, Putten, Voorthuizen, Nieuwegein en directe 

omgeving.  

Het jaarlijkse uitje wordt vooral gehouden door het bestuur van de vereniging om leden met 

een nierziekte of nabestaanden van iemand die hieraan is overleden met elkaar in contact te 

laten komen.  

 

"Ervaringen delen met elkaar kan een positieve uitwerking hebben op iemand", zo vertelde 

één van de leden. "Mijn partner dialyseert 3 keer in de week en dat is zwaar, zowel voor de 

patiënt als de familie. Zo kunnen we hierover met andere ervaringsdeskundigen praten, maar 

ook is het een leuke gelegenheid om samen je gedachten even te kunnen verzetten." 

Nierdialysepatiënten kunnen niet zomaar een dagje er tussenuit of op vakantie. Er moet veel 

worden geregeld om de continuïteit van de dialysezorg te kunnen waarborgen. 

javascript:PopUp_Show('reageer',%20true);
http://www.dichtbij.nl/eemland/account/profiel-bekijken/165100/egbert-egberts.aspx
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"Mijn echtgenoot is een paar jaar geleden overleden", aldus een andere opvarende tijdens 

de jubileumvaartocht. "Tijdens zijn leven heb ik tijdens de dialysetijd nauwelijks tijd gehad 

voor mezelf, het leven van mij stond eigenlijk in het teken van de verzorging van mijn man. 

Zijn positieve kijk op het leven zorgde ervoor dat ik staande bleef. Zijn overlijden zorgde er 

voor dat ik in een gat viel.  

De nierpatiëntenvereniging maakt het echter juist weer mogelijk voor mij als nabestaande om 

weer positief in het leven te staan, ook al mis ik mijn man nog dagelijks. Via D.I.O.R. kan ik 

mijn ervaringen en gevoelens delen met mensen die soortgelijke ervaringen hebben." 

 

Tijdens het varen werden de opvarenden getrakteerd op muziek, een karikatuur van zichzelf 

door een heuse sneltekenares, een verloting met een aantal gesponsorde prijzen en 

drankjes en hapjes. Als afsluiting van de dag werd een smakelijk buffet met een gevarieerd 

ijsmenu als toetje aan boord opgediend. Bij het verlaten van de boot kreeg iedereen ook nog 

een aandenken mee naar huis. Dit was een badlaken gemaakt door cliënten van De Sjop uit 

Bodegraven. 

 

Meer informatie over lid worden van de Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. Amersfoort op de 

website: www.dior.nu. Als D.I.O.R. lid bent u, als u dat wilt, automatisch en kosteloos lid van 

de NVN. U ontvangt als D.I.O.R. lid het verenigingsblad D.I.O.R. NU! en de NVN uitgave 

Wisselwerking. De contributie bedraagt 12,50 euro per persoon per jaar.  

 

    
Totaaloverzicht op de boot        De accordeonist, er werd lekker meegezongen. 

 

 

 

      
 

Ook de leden die niet met de boottocht zijn meegeweest, kunnen binnenkort het jubileum  
cadeau verwachten.  
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Dit artikel was geplaatst in de digitale Barneveldse krant met dezelfde foto’s 
als in het eerste artikel. 
 
http://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/10_jaar_dior_gevierd_met_een_boottocht_3231709.ht
ml#.VCGI8vl_s1M 
 
10 jaar D.I.O.R. gevierd met een boottocht 
 
23-09-2014 12:52 

LEZERSNIEUWS Door: Egbert Egberts 

 

Tien jaar D.I.O.R. gevierd met boottocht 
 
REGIO - Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. uit Amersfoort e.o. heeft afgelopen week het 
tienjarig jubileum gevierd. Leden, familieleden en vrienden van de lotgenoten van 'Dialyse Is 
Onze Redding' maakten een boottocht vanuit Harderwijk. Verzameld werd in Amersfoort 
waar door bussen van vervoerder Besseling werd gezorgd voor veilig vervoer. Gevaren werd 
richting Elburg op een grote boot met een capaciteit van maximaal 200 personen van Rederij 
Randmeer. De boot was voor de nierpatiënten van alle gemakken voorzien, zoals een lift om 
op het bovendek te komen en een groot invalidentoilet waar zelfs voor een stretcher ruimte 
was. Ook konden rolstoel- en rollatorgebruikers eenvoudig aan boord komen. Op de boot 
werd muziek gespeeld, werden karikaturen van aanwezigen opgetekend, vond een verloting 
plaats met mooie prijzen en werd een gezamenlijk warm en koud buffet opgediend met een 
gevarieerde ijs- en puddingbuffet als toetje.  
Leden van D.I.O.R. Amersfoort komen voornamelijk uit plaatsen als Soest, Amersfoort, 
Leusden, Hoogland, Bunschoten-Spakenburg, Nijkerk, Hoevelaken, Zeist, Zeewolde, Putten, 
Voorthuizen, Nieuwegein en directe omgeving.  
Het jaarlijkse uitje wordt vooral gehouden door het bestuur van de vereniging om leden met 
een nierziekte of nabestaanden van iemand die hieraan is overleden met elkaar in contact te 
laten komen.  
Nierdialysepatiënten kunnen niet zomaar een dagje er tussenuit of op vakantie. Er moet veel 
worden geregeld om de continuïteit van de dialysezorg te kunnen waarborgen. 
"Mijn echtgenoot is een paar jaar geleden overleden", aldus een andere opvarende tijdens 
de jubileumvaartocht. "Tijdens zijn leven heb ik tijdens de dialysetijd nauwelijks tijd gehad 
voor mezelf, het leven van mij stond eigenlijk in het teken van de verzorging van mijn man. 
Zijn positieve kijk op het leven zorgde ervoor dat ik staande bleef. Zijn overlijden zorgde er 
voor dat ik in een gat viel. De nierpatiëntenvereniging maakt het echter juist weer mogelijk 
voor mij als nabestaande om weer positief in het leven te staan, ook al mis ik mijn man nog 
dagelijks. Via D.I.O.R. kan ik mijn ervaringen en gevoelens delen met mensen die 
soortgelijke ervaringen hebben." 
 
 
 
 
 
    

      
  
       
 
 
 

http://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/10_jaar_dior_gevierd_met_een_boottocht_3231709.html#.VCGI8vl_s1M
http://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/10_jaar_dior_gevierd_met_een_boottocht_3231709.html#.VCGI8vl_s1M
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Verhaal van de badlakens 
 
Wat hebben we een mooie dag gehad op 15 september 2014, met als grote 
verrassing op het einde van de dag ook nog een mooi cadeau. 
Een mooi groot badlaken, gemaakt door de cliënten van Ipse de Bruggen in 
de Sjop in Bodegraven.  
15 Van de 23 cliënten hebben daar meegedaan aan dit grote project. 
De één knipt de badlakens, de volgende rijgt de zijkanten, daarna worden ze 
genaaid. 
En uiteindelijk wordt er met een borduurmachine ons logo op geborduurd.  
Dit was een giga klus, maar is door deze zeer enthousiaste mensen op tijd gelukt. 
Zoals u bij de verloting heeft kunnen zien, maken ze nog veel meer leuke cadeautjes. 
Echt de moeite waard om daar eens te gaan kijken. 
U bent van harte welkom bij;               De Sjop: Willemstraat 49 
                                                             2411 PC Bodegraven 
                                                             0172-617617 
                                                             De.Sjop@ipsedebruggen.nl 
                                                              
  
Ook zijn er een aantal cliënten lid van het Jostiband Orkest - Ipse de Bruggen. 
Binnenkort komen ze ook naar Nijkerk en Driebergen. 
8 November in Nijkerk - De Fontein 
19 december Driebergen - Sporthal Hoenderdaal. 
Wilt u hier meer over weten, kijk dan op hun site: www.jostiband.nl 
  
Cora Knijff-Spijkers 
  

                

mailto:De.Sjop@ipsedebruggen.nl
http://www.jostiband.nl/
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Betaling van de jaarlijkse contributie 

Inmiddels is de incasso voor 2014 door onze penningmeester verricht. 
Toch zijn er nog een aantal leden waarvan wij de contributie nog niet hebben mogen 
ontvangen.  
Binnenkort krijgen deze leden een brief van onze penningmeester, Paul Hollegien, met 
daarin ook de vraag of zij vanaf 2015 via een machtiging willen gaan betalen.  
Wij kunnen 2014 niet alsnog via een machtiging incasseren en vragen u dit nog via een 
overboeking te doen. 
Wij hopen dat wij vanaf 2015 (bijna) alle contributie via machtigingen kunnen laten lopen. 
  
Bent u vrij recent lid geworden of al langer lid maar heeft u inmiddels of contant of door 
middel van een overboeking betaald, dan krijgt u ook een brief met het verzoek om 
toestemming te geven voor machtiging.  

Wilt u voor ontvangst van deze brief alvast de contributie voor 2014 overmaken dan kan dit 
op het rekeningnummer van D.I.O.R.,NL08ABNA0971398186 , ten name van: 
Nierpatiëntenvereniging DIOR  met vermelding van “Contributie 2014”. 

  

Alvast hartelijk dank, 

  

Paul Hollegien 

Uw penningmeester 
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Meandernieuws. 
Inmiddels ben ik hier als manager alweer ruim een half jaar aan het werk. En met plezier! 
Het is een fijn team om mee te werken, en leuk ook om contact te hebben met de patiënten 
die hier zo vaak zijn. Ik vond het ook waardevol om bij de boottocht aanwezig te zijn, en in 
andere omstandigheden  contact te hebben met patiënten, bestuur en andere betrokkenen 
van de patiënten. Mocht u mij een keer willen spreken, ik werk van maandag tot en met 
donderdag. 
 
Ontwikkelingen afdeling 
Nog steeds zijn we bezig met de dialysestoelen, die vooral voor veel patiënten tekort zijn. 
We zijn in  gesprek met de fabrikant, die een tekening heeft gemaakt met de wenselijke 
aanpassingen. (met name lengte, leuning, en rem). Er is van ons uit een akkoord gegeven 
om vooralsnog 1 stoel aan te passen. Dit duurt zo’n 4-8 weken. Deze stoel kan dan getest 
worden. Als deze aangepaste stoel wordt goedgekeurd, zullen ook de andere dialysestoelen 
aangepast worden. 
De bedstoelen zijn voor de zomervakantie al vervangen door reguliere bedden. Er waren te 
veel klachten over met name het comfort en gebruiksvriendelijkheid. De  huidige bedden 
zullen nu blijven staan. 
 
Tocht.  
Op de zaal wordt er nog steeds tocht ervaren vanuit diverse roosters in het plafond. Deze 
week wederom besproken met de technische dienst erbij. Op sommige plaatsen is het al 
verholpen, andere plaatsten nog niet. De technische dienst is er mee bezig. Goed om het 
ook aan te blijven geven. 
 
Automatiseren klapdeuren. 
De klapdeuren naar de zaal worden geautomatiseerd. D.w.z. vanuit de gang komt er een 
knop, die ingedrukt moet worden om de deuren open te laten gaan. Vanaf de zaal komt er 
een sensor, waardoor de deuren automatisch open gaan. 
 
Thuisdialyse.  
Zoals velen misschien ook in de media hebben gelezen, is in september de eerste 
thuisdialysepatiënt naar huis gegaan. Dit zijn mooie ontwikkelingen voor de patiënten die dit 
graag willen,  en waar  de omstandigheden  gunstig zijn waardoor het ook te realiseren is. 
Want niet iedere patiënt kan hiervoor in aanmerking komen. Mochten hier vragen over zijn, 
bespreek het gerust met de nefroloog, of met Marjon of Ingrid, of uiteraard één van de 
verpleegkundigen. 
 
Bereikbaarheidsdiensten. 
De bereikbaarheidsdiensten kunt u bellen via de afdeling 033-8507240, of via de portier  
033-8505050 dan altijd vragen naar de bereikbaarheidsdienst van de dialyse. 
 
Personeel. 
Hanneke  Kuijper heeft een andere  baan binnen het ziekenhuis, sinds september werkt zij 
op de kraamafdeling. 
Per 1 december krijgen we een nieuwe collega, Lilian Teeuwissen. Fijn dat zij ons team komt 
versterken. Afke van der Hoeven gaat per 1 januari met pensioen, en Yvonne,  onze 
secretaresse zal  per 1 november stoppen met werken. Ook hier hopen we nieuwe mensen 
voor aan te nemen. 
Daarnaast hebben we momenteel 2 uitzendkrachten, die ons team komen ondersteunen, 
totdat ons team weer op volle sterkte is. 
Esther van de Linda heeft haar opleiding tot  ‘vaattoegang verpleegkundige’ afgerond, In 
november krijgt zij haar diploma. 
 
Met hartelijke groet, Nel Baas, manager dialyse. 
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Nieuwe app verbetert leefstijl nierpatiënten 
Door Merel Dercksen 
 
 
'Stel jezelf doelen om je leefstijl te verbeteren.' Op het grote podium van de 
Nederlandse Nierdag 2014 presenteert Andrea Nijhuis van de Nierstichting een nieuwe 
app, Coach4Life. De organisatie heeft de app ontwikkeld in samenspraak met 
patiënten. 
 
'Wij zien de app als een steuntje in de rug, voor mensen die hun leefstijl willen aanpassen. 
De doelen die je jezelf stelt zijn voor iedereen persoonlijk. De een wil zo gezond mogelijk oud 
worden, de ander wil voldoende energie hebben om met de kleinkinderen op stap te gaan.' 
Je kunt je eigen doelen invoeren in de app waar je in kleine stapjes aan werkt. 
Coach4Life stimuleert, coacht en beloont je hierbij. Je gestelde doel is een ei, dat steeds als 
je aan je doel werkt iets verder uitkomt. Als je het behaald hebt komt er een vogel uit. 
Baranov (zie foto) is je persoonlijke coach die feedback en tips geeft. 
Elk stapje dat je zet levert nog muntjes op. De beloning aan het eind: met voldoende muntjes 
en vogels speel je de sterren van de hemel bij je eigen orkest. De app biedt verder nog de 
mogelijkheid om medicijnherinneringen in te stellen. 
De app is beschikbaar voor iOs en Android. Vanaf maandag 6 oktober is de introductiefilm 
via de website van de Nierstichting beschikbaar. 
 
 
 

 
 

     
 

      
 

Goed om te weten: 

De actuele vergoeding van de ziektekosten verzekering  voor  buikspoelen thuis is op dit 
moment: 
 
CAPD  € 4,10  per dag 
APD    €  5,77 per dag. 
  
Maatschappelijk Werk 
 

http://www.niernieuws.nl/?redacteur=1


10 
 

In Memoriam Piet den Uil 
 
 

 
 
 
 
 
Piet den Uil    10-2-1937  -   8-10-2014 
 
Vandaag, 9 oktober 2014, bereikte ons het zeer droevige bericht, dat onze 
contactpersoon Piet den Uil tijdens zijn vakantie op Lanzarote zeer plotseling 
is overleden. 
Wij verliezen in hem een zeer aimabel persoon. Een contactpersoon die heel 
fanatiek zijn werk deed. Op menige vergadering liet hij van zich horen. 
Hij was de juiste persoon op de juiste plaats. 
Na het verzorgen van zijn vrouw en haar overlijden eerder dit jaar, leek het 
weer een beetje te gaan. Hij ging ook weer lekker op vakantie. 
Tijdens deze laatste vakantie is het helaas niet goed gegaan en is hij in Lanzarote 
overleden. 
We zullen je enorm missen Piet. 
 
Wij wensen zijn zonen met aanhang heel veel sterkte om dit verlies te dragen. 
 
 
Bestuur D.I.O.R. 
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Schenkingen, donaties, giften 

 
Er is ons al een paar keer gevraagd of wij een “Pot” hadden. 
Daar hebben wij nooit echt bij stil gestaan. In het verleden zijn er leden geweest, die 
spontaan of in overleg met de penningmeester, geld hebben overgemaakt ten behoeve van 
D.I.O.R. 
 
Indien wij een schenking mogen ontvangen, dan komt deze volledig ten goede aan onze 
vereniging. Hier hebben alle leden dan weer profijt van. 
 
Mocht U de vereniging financieel extra willen ondersteunen dan kunt u dit doen door middel 
van een storting op onze bankrekening. 
U kunt ook contact opnemen met onze penningmeester, dhr. Paul Hollegien. 
 
Onze bankrekening heeft het IBAN nummer: NL08ABNA0971398186. 
Ten name van: Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 
Onder vermelding van: Schenking, donatie dan wel gift. Dit ter verantwoording in het 
kasboek. 
 
Wilt u persoonlijk contact dan kunt u zich wenden tot onze penningmeester. 
Uiteraard wordt met uw wensen rekening gehouden en uw privacy gewaarborgd. 
 
P.H.L. Hollegien (Paul)   
Zuivelhof 41    
3828 CZ  Hoogland  
Mob: 06-19110234   
Tel: 033-4804112  
Mail: p.h.lhollegien@ziggo.nl 

 

      
 
 
 
De volgende dialysepatiënten en/of D.I.O.R. leden zijn onlangs getransplanteerd: 
 
Dhr. H. Vermeer is getransplanteerd op 26 augustus 2014. 
Mevr. T. Van Maanen-Woudenberg is getransplanteerd op 15 september 2014.  

 

De volgende dialysepatiënten zijn onlangs overleden. Wij willen hierbij de familie heel veel 

sterkte toewensen voor de komende tijd. 

Dhr. I. Yildiz uit Amersfoort op 26 mei 2014. 
Mw. A.J.M. van den Broek-de Vink uit Amersfoort op 28 juni 2014. (D.I.O.R.-lid) 
Dhr. H. Duijst uit Spakenburg op 13 juli 2014. (D.I.O.R.-lid) 
Dhr. H. Samurie uit Soest op 4 augustus 2014. 
Dhr. K.A. Laar uit Soest op 2 september 2014. (D.I.O.R.-Lid) 
Mw. C.A.M. v/d Linden uit Amersfoort op 29 september 2014. (D.I.O.R.-Lid) 
Dhr. P. den Uil uit Soest op 8 oktober 2014. (D.I.O.R.-Lid) 
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OP PD-BEZOEK BIJ..... MEVR. M.J. VAN DER STREEK IN VOORTHUIZEN. 
 
 
Een nieuwe rubriek gaat van start. Op initiatief van de contactpersonen Piet den Uil voor HD 
en ondergetekende voor PD en i.s.m. Ingrid Moraal en Marion Swager van Meander Dialyse 
afd. Maatschappelijk Werk wordt van tijd tot tijd een patiënt bezocht in haar/zijn huiselijke 
omgeving. Enerzijds om deze uitvoerige informatie te verstrekken over de functie van DIOR 
en graag als nieuw lid te mogen begroeten, anderzijds om ook eens te luisteren naar 
persoonlijke ervaringen in het dialysetraject, getoetst aan die van de contactpersoon zelf. 
 
Deze eerste keer reed ik woensdagmiddag 11 juni naar Voorthuizen waar mevrouw van der 
Streek sinds 2007 alleen woont in een 2-onder-1 kapper in een mooie, groene omgeving.  
Na een korte introductie werd ik voorzien van een dampend kop thee met een heerlijke 
stroopwafel. Dan volgt een chronologische volgorde van haar levensverhaal en de onver-
mijdelijke PD-dialyse. 
 
Mevrouw van der Streek werd geboren in 1937 te Haarlem en is dus momenteel 77 jaar.  
Zij kreeg reeds op 19-jarige (!) leeftijd te maken met cystenieren, gevolgd door een blaas-
ontsteking en nierbekkenontsteking. Vele jaren later kwamen daar ook nog eens hartpro-
blemen bij. Door haar huwelijk met haar (1e) echtgenoot en zijn werk in de wegenbouw 
verhuisde zij om de zoveel jaar als er weer eens een nieuwe snelweg was aangelegd.  
Dat voerde haar o.a. langs Amstelveen, Groningen, Amersfoort, Grolloo (Drente), Schiphol 
etc. In 1975 strandde haar huwelijk en toog ze vier jaar later in 1979 naar Doornspijk waar  
zij met haar inmiddels 2e echtgenoot ging wonen. 
 
Tot groot verdriet overleed hij in 2005 na een foutieve diagnose van de huisarts die na een 
gemelde pijn in de schouder aanvankelijk een slijmbeursontsteking vaststelde. Dat bleek niet 
veel later in het Isala-ziekenhuis te Zwolle een hartinfarct te zijn maar helaas was dat te laat. 
Ze bleef alleen achter en in 2007 verhuisde ze naar Voorthuizen.  Daar voegde ze zich in de 
buurt van haar zoon, schoondochter en twee kleinkinderen die ook in dit fraaie Veluwse dorp 
wonen. 
 
Niet alleen haar hart had het in de trieste jaren ervoor zwaar te verduren. Ook de nieren 
waren toen al langer bezig om achteruit te gaan (GFR=nierfunctie 23%) waardoor ze eind 
2010 belandde in het Meander locatie Lichtenberg. Ze kwam terecht in het predialysetraject 
en voor de keuze te staan: of HD of PD. Daar was ze snel uit want onafhankelijkheid staat bij 
haar hoog in het vaandel. Met overtuiging koos ze direct voor PD omdat ze het helemaal niet 
zag zitten om 3x per week naar Amersfoort te reizen voor een dagdeelbehandeling HD.  
In januari 2011 begon ze met een trainingstraject van 3 maanden CAPD, de handmatige 
voorloper van APD met een machine thuis. Vol lof over de begeleiding van de PD-verpleeg-
kundigen (terecht!, red. FJ) stapte ze daarna moeiteloos over op de Baxter-machine Home 
Choice Pro waar ze na een korte gewenningsperiode reeds 2,5 jaar prima mee overweg kan. 
Onlangs nog werden de 2,5 ltr. zakken dialysaat omgezet in 2x 5 ltr.,1 groen 2,27% en 1 
geel 1,36% waarvan de voorraad staat opgeslagen in de bijkeuken. 
 
Ze staat onder controle en begeleiding van dr. Luik en over haar nefroloog is zij zeer 
tevreden. Ook haar cardioloog dr. Verheggen mag van haar blijven, echter moest ze wel van 
hem horen dat ze door haar hartproblemen helaas niet meer in aanmerking kon komen voor 
een transplantatie. Wanneer het buikvlies het niet meer blijft trekken, is de mogelijkheid 
wellicht aanwezig dat op termijn (2017?) de reeds in verre ontwikkeling zijnde en reeds 
aangekondigde kunstnier het PD-traject kan overnemen. Dat hopen trouwens alle dialyse-
patiënten die een beter alternatief zoeken voor 3x per week naar het ziekenhuis of elke nacht 
8 uur spoelen. 
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Haar vrije tijd besteedt mevr. van der Steeg met het uitvoerig lezen van de ochtendkrant,  
2 á 3 keer per week boodschappen doen bij Jumbo, 1 keer een therapeutische behandeling, 
1 á 2 keer contact (koffie) met de buurvrouw en verder komen zoon, schoondochter en 
kleinkinderen elke zondagmiddag trouw bij haar op bezoek. Verder is ze een groot fan van 
Ajax en helemaal verzot op voetbal. Wat dat betreft, beleeft ze momenteel gouden tijden met 
4 weken WK Voetbal in Brazilië op de buis. Dat verveelt nooit ofschoon ze nog elke dag haar 
enkele jaren geleden overleden echtgenoot ontzettend mist en niet alleen als ze weer naar 
voetbal zit te kijken..... 
 
Ik dank mevr. van der Streek dat ze mij zo uitvoerig te woord wilde staan en wens haar het 
allerbeste de komende jaren. Ze hoopt dat de Baxter Home Choice Pro machine dat voor 
haar elke nacht 8 uur lang blijft regelen! Nuchter voegt ze eraan toe: "ik zie wel waar het 
schip strandt....." 
 
Frans Jeltes - Patiëntencontact  
PD & Getransplanteerden 
 

  
 
 
 

       
Oproep 

 
Heeft u een goede ervaring met een vakantieadres waar u heeft gedialyseerd? 
Laat het ons weten, zodat we dat met onze leden kunnen delen. Wilt u een vakantie-verhaal 
delen, schroom niet en mail het ons. Wij willen het graag in onze nieuwsbrief plaatsen. 
Eventueel met foto’s. 

 

         
 

Voor uw informatie: Er is sinds kort een nieuwe website on-line met levensverhalen van 

nierpatiënten:      www.pratenovergezondheid.nl 

       

 
 
 
 

http://www.pratenovergezondheid.nl/
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Oproep 

 
Heeft u nog tips, die u met u mede dialysepatiënten wilt delen, laat het ons  
weten, dan kunnen we het in de nieuwsbrief vermelden. Of heeft u een lekker 
recept geef het aan ons door. Het is altijd leuk om dat soort dingen samen te 
delen. Wij horen het graag van u. 
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Bucket Line 
 
Het organiseren en verdelen van mantelzorg. 
 
WWW.BUCKETLINE.NL 
 
Tijdens mijn werk in het ziekenhuis, kreeg ik te maken met Bucket Line. 
Een alleenstaande moeder met kinderen die ernstig ziek is geworden, had haar omgeving 
hard nodig. Ze is gestart met een Bucket Line. 
Deze patiënt zet in een digitale agenda, waar haar omgeving ook bij kan, alle klusjes, 
opvang en noodsituaties. Haar omgeving tekent hier dan op in. 
Dit werkt prima. Voorheen werden enkele mantelzorgers overbelast. En anderen wilden wel 
wat doen, maar wisten niet goed wat en wanneer zij hulp konden bieden. Er was veel onrust. 
Nu kunnen zij zichzelf inboeken en is er rust gekomen. Er komen ook steeds meer collega’s, 
buren of andere mantelzorgers bij die zich inschrijven en iets willen betekenen. 
Hieronder staat enige info over Bucket Line. 
Goed om te weten dat dit bestaat. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Ingrid Moraal 
Maatschappelijk werker dialysecentrum 
Meander Medisch Centrum 
0338502658 
 
Bucket Line 
 
Naar schatting 50 tot 65% van de Nederlandse bevolking is bereid om informele zorg te 
bieden aan een bekende, terwijl er anderzijds 450.000 mantelzorgers zijn, die zich zwaar 
belast of zelfs overbelast voelen. Bucket Line verdeelt in tijdelijke noodsituaties mantelzorg 
binnen vertrouwde netwerken. Zoals buurt, familie, vrienden en collega’s. Daarbij onder-
steunt Bucket Line bij de coördinatie van de mantelzorg. 
 
De naam Bucket Line is ontleend aan een oud gebruik. Eeuwen geleden, had ieder 
huishouden een blusemmer. Zodra er brand uitbrak, formeerde zich een rij van bron naar 
brand en werden emmers water doorgegeven. Zo droeg iedereen zijn steentje bij aan het 
blussen van de brand. Die rij: dat is de Bucket Line. 
 
Vertaald naar de informele zorg, komt het concept aan twee belangrijke tekortkomingen bij 
informele zorg in noodsituaties tegemoet: Gelet op de hardnekkigheid van het fenomeen 
vraag- en handelingsverlegenheid is het veel beter om vooraf met je omgeving te bespreken 
welke hulp je “just in time” elkaar zou willen vragen of kunnen bieden. 
Als de nood daadwerkelijk aan de man is, is het enorme klus om naast het moeten leveren 
van directe mantelzorg je omgeving betrokken te houden. Daarom helpt het erg als er dan 
een maatje beschikbaar is, die de hulpvraag coördineert. Op basis van deze twee gegevens 
Is Bucket Line uitgewerkt als concept waarbij reeds bestaande netwerken (familie, vrienden, 
buurt, werkvloer) zelf bekijken of en welke hulp geboden kan worden als de nood aan de 
man komt. 
Web applicatie aan. De web applicatie ie een afgeschermd platform met agenda voor het 
eigen vertrouwde netwerk ten behoeve van de coördinatie van hulp. 
Hier zie je twee filmpjes waarin wordt uitgelegd hoe de site werkt. 
 

      

 

http://www.bucketline.nl/
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     Nierpatiëntenvereniging D.I.O.R. 

 

     Bankrekeningnummer: NL08ABNA0971398186 

 

     Inschrijfnummer KvK: 32101691 

 

 

 

Voorzitter  : dhr. H.B.M. (Henry) van Wegen  h.wegen@ziggo.nl       

Vice-voorzitter  : dhr. J.N.A. (Jaap) Prior   3781pj3@hetnet.nl 

Secretaris  : mw. A. (Lia) Neef    lianeef@casema.nl 

Penningmeester : dhr. P.H.L. (Paul) Hollegien   p.h.lhollegien@ziggo.nl 

2e Penningmeester : dhr. H.A.M. (Herman) Hollegien  h.hollegien@planet.nl 

Ledenadministratie + : mw. C.J.M. (Cora) Knijff-Spijkers           theknijfffamily@hotmail.com 

Redactie nieuwsbrief 

Bestuurslid  : dhr. H. (Henk) van Maaren (ook contactpersoon ma/wo/vrij) 

Patiënten contact PD : dhr. F. (Frans) Jeltes   frans43@ziggo.nl 

Patiënten contact alg. : mw. L.A.M. (Loes) Schoots (di/do/za) loesschoots@hotmail.com 

Patiënten contact alg.: mw. L. v.d. Brink-Tromp (ma/wo/vr ) in Harderwijk 

 

                             

Adreswijziging of overlijden 

 

Gaat u verhuizen of heeft u andere veranderingen die voor ons van belang zijn, stuur ons 

een mailtje of geef het telefonisch aan ons door. Ook bij overlijden van onze leden, zo snel 

mogelijk een bericht van overlijden sturen naar:  

 

Cora Knijff-Spijkers      

Dr. Kuyperlaan 15    

3445 CK Woerden 

 

theknijfffamily@hotmail.com 

0348-418678 of 06-23778278 

 

En ook ontvangen wij graag een berichtje als u iets speciaals te melden heeft  

bijvoorbeeld 25-, 40- en 50-jarige bruiloft of een andere heugelijke gebeurtenis. 

Ook voor het insturen van kopij kunt u bovenstaande mail of adres gebruiken. 

 

 

      

 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief uiterlijk inleveren 10 december 2014. 
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